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KREATIVITÁS A 

KÖBÖN…



 

 

 

 

 

 

Kis karácsony, nagy 
karácsony…

7 

A diákok lázasan készültek 
az ünnepekre. 

Decemberben rengeteg 
osztály szervezett délutáni 

adventi barkácsolást.  A 

foglalkozáson gyönyörű 
ajándéktárgyak készültek, 
melyeket ajándékba adtak 

szüleiknek, vagy 
feldíszítették vele az 

osztálytermet.

Ünnepre készülve
7 

Tanulóink csodálatos, megható 
karácsonyi műsorral kívántak kellemes 
ünnepeket tanáraiknak és 
diáktársaiknak.

Adventi készülődés az iskolában
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Január 21-től 25-ig Fekete István 
projekthét volt az iskolánkban 
5 napon át játékos feladatokon, programokon keresztül 

ismerhettük meg Fekete István életét, munkásságát. A kis Vuk, 
Bogáncs, Kele, valamint Tutajos és Bütyök kalandjai egész héten 

át végigkísérték a tanórákat, foglalkozásokat. Az előző heti 

gyűjtőmunkákból gyönyörű tablók, plakátok, állathatározók 
születtek. Az elkészült alkotásokat a tantermekben állítottuk ki. 

Biczó Károly vadászoktató közelről is megmutatta az alsós 
gyerekeknek, mit rejt az erdő, a vadon. Az utolsó nap  az író 

tiszteletére virágot helyeztünk el az aulában lévő emlékhelynél. 

„Névadóról másképp“ 
Fekete István projekthét 

         RÓKA-MÓKA                     2019. FEBRUÁR



 

 

 

 

 

 

15 év telt el a tragédia óta

FEHÉR MIKLÓS ÉVFORDULÓ 

Fehér Miklós 1979. július 20-án született 
Tatabányán. Magyar válogatott futbalista volt. 
Pályafutását a Győri Eto csapatnál kezdte, majd 
külföldre került az FC Porto csapatához. Több 
kisebb klubnál is megfordult, többek között a 
Benficaban. Portugál bajnok és kupagyőztes. 

FEHÉR MIKLÓS IS BÜSZKE 

LENNE RÁJUK
A FOCI JEGYÉBEN

 Klubjai:  

• Győri Eto (1995-1998)  23 gól 

• FC Porto (1998-2002) 1 gól 

• Salgueiros (1999-2000) 5 gól 

• Sporting Braga (2000-2001) 14 gól 

• Benfica (2002-2004) 7 gól

 A tehetséges sportoló 2004. január 25-én  a 
Vitória SC ellen csereként lépett a pályára, ahol 
összeesett. Az orvosok egész éjjel küzdöttek az 
életéért, de nem tudtak segíteni rajta. 24 
évesen hirtelen szívmegállás okozta a halálát. 
Rá emlékezett a focivilág január 25-én. 

(Tóth Szabina 5.a)

DIÁKOLIMPIA 
2 0 1 9 . f e b r u á r 1 - 3 - i g D e b r e c e n b e n ke r ü l t 
megrendezésre az Országos Futsal Diákolimpia döntője. 
Már az is óriási siker, hogy iskolánk diákjai bejutottak a  
789 csapatból a legjobb 20 közé.

8. helyezés 

 A  kitartó munka meghozta az eredményét. A tornán 
tanulóink az előkelő 8. helyet szerezték meg.  Nagyon 
büszkék vagyunk a csapatra és az edzőjükre, Kovács 
Bélára. 
A csapat tagjai: 
• Bartossik Bolivár 
• Deákovits Richárd 
• Dobri Zoltán 
• Kálnai Máté 
• Kozári Norbert 
• Nádudvari Bence 
• Torma Dávid 
• Gruttó Bence 
• Huszár Marcell 
• Vingler László

lokal.hu
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Középpontban az irodalom 
Nálunk járt Lackfi János költő

Rendhagyó irodalomóra 

A Terasz Csoport jóvoltából február 12-én 
iskolánkba látogatott Lackfi János költő, aki az 

iskola melletti téren felfestett „időmértékes 

ugróiskola“ szövegét írta. Az ismert költő 
azonnal belopta magát a diákok szívébe a 

tornateremről rögtönzött rapszöveggel. A 
fiatalos, online világban is jártas irodalmár 

előadásmódjával, közvetlen stílusával 

elvarázsolta a tizenéves közönséget. 

Hálásak vagyunk Lackfi Jánosnak, hogy a 

rendhagyó irodalomórán kicsit közelebb hozta 
a versek világát a tinédzser korosztályhoz.  

Úgy tűnik, hogy az előadás felkeltette a diákok 

érdeklődését a költészet iránt, mivel azóta 
született egy diákok által írs vers. 

Téli vers 

Nem volt jég, nem volt hó, 
Mégis jött a Télapó. 
Míg más szórakozott, 
Ő ajándékot osztogatott. 

Csokoládé, szaloncukor 
Ez még jobb, mint a múltkor. 
Virgácsot hoz a rosszaknak, 
Édességet a jobbaknak. 

A karácsonyt már nagyon várjuk, 
A belvárost körbejárjuk. 
Csillog-villog a bevásárlóutca, 
Fa alá kerül a boltok összes cucca. 

A ruhák és játékok helyett, 
Fontosabb a szeretet. 
Ilyenkor nincsenek veszekedések, 
Megnyugvást talál minden lélek. 

(Varga Rebeka, Lép Izabella, Kiss Boglárka, Tavali Nóra) 

indafoto.hu
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8.b-s utcazenészek

A 7.s Moszkvába utazott.
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